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STORLEK:  
Plaggets bystmått a) 94 cm b) 104 cm c) 112 cm d) 122 cm 
Storlek: a) 36-38 b) 40-42 c) 44-48 d) 50-52
Modellen på bilden har på sig en kappa i storlek a) 36-38

MATERIAL: MERINO 100%
a) 9 b) 10 c) 10 d) 11 nystan i färg nr 501 beige
a) 8 b) 8 c) 9 d) 9 nystan i färg nr 502 dark mink

INSTRUKTIONER

Stickor
4,5 mm

Maskor
Slätstickning
Jacquardstickning (se Diagram A)

MASKTÄTHET
I Jacquardmönster:
20 m och 20 varv = 10 x 10 cm: efter blockning

BACKSTYCKE
Använd färgen beige och lägg upp a) 110 b) 120 c) 128 d) 138 m.
Sticka 2 varv med slätstickning; påbörja och avsluta sen med maskan som är markerad med 
a) A b) B c) C d) D och sticka Jacquardstickning genom att följa Diagram A.
När bakstycket mäter 10 cm ska du minska 1 m på varje kant (1 m in från kanten) växelvis
var 6:e och 8:e varv, 8 gånger:
[a) 94 b) 104 c) 112 d) 122 m]
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Ärmhål:
När bakstycket mäter 64 cm ska du maska av på kanterna vartannat varv enligt följande:
a) 3 m 1 gång; 2 m 1 gång; 1 m 3 gånger: [78 m]
b) 3 m 1 gång; 2 m 2 gånger; 1 m 3 gånger: [84 m]
c) 3 m 1 gång; 2 m 2 gånger; 1 m 4 gånger: [90 m]
d) 3 m 1 gång; 2 m 3 gånger; 1 m 4 gånger: [96 m]

Axelparti:
När bakstycket mäter
a) 86 cm b) 87 cm c) 88 cm d) 89 cm ska du maska av på kanterna vartannat varv enligt 
följande:
a) 8 m 2 gånger: [46 m]
b) 9 m 2 gånger: [48 m]
c) 10 m 2 gånger: [50 m]
d) 11 m 2 gånger: [52 m]
När bakstycket mäter a) 88 cm b) 89 cm c) 90 cm d) 91 cm ska du maska av alla återstående 
m.

HÖGER FRAMSTYCKE
Använd färgen beige och lägg upp a) 80 b) 86 c) 90 d) 94 m.
Sticka 2 varv med slätstickning; påbörja och avsluta sen med maskan som är markerad med 
a) C b) A c) D d) E och sticka Jacquardstickning genom att följa Diagram A.
När framstycket mäter 10 cm ska du minska 1 m vid kanten för ärmhålet (1 m in från kanten) 
växelvis var 6:e och 8:e varv, 8 gånger: [a) 72 b) 78 c) 82 d) 86 m]

Ärmhål: 
När framstycket mäter 64 cm ska du maska av på kanten där vi formar ärmhålet (i början på 
varven som stickas på avigsidan) vartannat varv:
a) 3 m 1 gång; 2 m 1 gång; 1 m 3 gånger: [64 m]
b) 3 m 1 gång; 2 m 2 gånger; 1 m 3 gånger: [68 m]
c) 3 m 1 gång; 2 m 2 gånger; 1 m 4 gånger: [71 m]
d) 3 m 1 gång; 2 m 3 gånger; 1 m 4 gånger: [73 m]

Axelparti:
När framstycket mäter a) 86 cm b) 87 cm c) 88 cm d) 89 cm ska du maska av på ärmhåls-
kanten (i början på varven som stickas på avigsidan) vartannat varv:
a) 8 m 2 gånger: [48 m]
b) 9 m 2 gånger: [50 m]
c) 10 m 2 gånger: [51 m]
d) 11 m 2 gånger: [51 m]
 
Krage:
När framstycket mäter a) 98 cm b) 99,5 cm c) 101 cm d) 102,5 cm ska du maska av alla
återstående m.
 
VÄNSTER FRAMSTYCKE
Sticka på samma sätt som höger framstycke, men spegelvänd all formning.
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ÄRMAR
Använd färgen beige och lägg upp a) 86 b) 90 c) 94 d) 98 m.  
Sticka 2 varv med slätstickning; påbörja och avsluta sen med maskan som är markerad  
med a) A b) D c) E d) A, sticka Jackardstickning genom att följa Diagram A; minska 1 m  
på båda kanterna (1 m in från kanten) var 10:e varv, 8 gånger [a) 70 b) 74 c) 78 d) 82 m]

Ärmkulle:
När ärmen mäter 50 cm ska du maska av på båda kanterna vartannat varv:
a) 3 m 1 gång; 2 m 1 gång; 1 m 11 gånger; 2 m 1 gång; 3 m 1 gång: [28 m]
b) 3 m 1 gång; 2 m 1 gång; 1 m 12 gånger; 2 m 1 gång; 3 m 1 gång: [30 m]
c) 3 m 1 gång; 2 m 1 gång; 1 m 13 gånger; 2 m 1 gång; 3 m 1 gång: [32 m]
d) 3 m 1 gång; 2 m 1 gånger; 1 m 14 gånger; 2 m 1 gång; 3 m 1 gång: [34 m]
När ärmen mäter a) 65 cm b) 66 cm c) 67 cm d) 68 cm ska du maska av alla återstående m.

Sticka den andra ärmen på samma sätt.

MONTERING
Blocka alla delarna försiktigt på avigsidan med hjälp av ånga.
Sy alla sömmarna med sidsöm
Sy axelsömmarna. Placera mitten av ärmkullen mot axelsömmen; sy fast ärmen.
Sy sidsömmarna och ärmsömmarna.
Sy ihop kanterna på kragen.
Vik kragen på mitten mot insidan och sy runt halsringningen på plaggets baksida.
Blocka plagget försiktigt på avigsidan med hjälp av ånga.

Diagram A

 = upprepning
 = Jacquardmönster med färgen grey
 = Jacquardmönster med färgen dark mink


